
Negeri Martapura Kelas IB

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/ Ibu untuk menghadiri Training pada:

Hari: Senin

Tanggal: 23 April 2018

Pukul: 14.00 Wita

Tempat: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak / Ibu dapat menyiapkan agenda yang

menjadi Tanggung Jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda

Training Petugas PI3P oleh Bank BRI Cab. Martapura

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimasih.

23 April 2018NOMOR

LAM PI RAN

Kepada Yth.

UNDANGAN

Plli. Ketua Pengadlan Nagari
Martapura

23 April 2018

23 April  2018

Disahkanoleh

TanooalEfeMir

TangriRevhi

Tanggal Pembuatan

No.Dokumen

Website : www.pn-rnartapura.co.ki
Email: pn^martapuraftyahoo.coJd

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELA8 IB
JL. JENO. A. YAM No. 32 Mattapura

Telp /  fax. (OE11 )4721QU-47215M
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TANGGAL23 April 2018

TEMPATRuang Sidang Utama Pengadilan Negeri Martapura KeEas IB

AGENDATraining Petugas PTSP oleh Bank BRI Cab. Martapura.

DAFTAR HADIR

Plh. Katua Pengadilan Negeri
Martapura

23 April  201B

23 April 2010

Disahkan oleti

Tanggal Efeklif

Tangal Reviei

Rev,s,

Tanggal Pembuatan

No. Ookumen

Email: pn_martapura@yahoo.co.ld
Website: www.pn-mariapura.co.id

JL. JEND. A.VANI No. 32 Martapma
Telp^fax.(0511 )4721044-4721546

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
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•  Harapan

D.Standar Penampilan
1. Ekspresi (senyum, kontak mata menatap langsung ke kostumer)

_2. Postur Tubuh (tegap menghadap kearah penerima layanan)
^3. Gestur Tubuh (terbuka, menyambut, mempersilahkan)

4. Kata-kata Magic (mohon, tentu, maaf jika, dll)

sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam standar penampilan antara lain :

1.Ekspresi (kedip-kedip, pandangan menyelidik)
2.Postur Tubuh (menyandar, bertopang dagu)

3.Gestur Tubuh (mengangkat bahu, memalingkan muka saat berbicara)

4.Kata-kata Killer (terserah, tau tuh, ini bukan salah saya)

E.Standar Layanan meliputi:

1.Standar Interaksional

2.Standar Transaksional

3.Standar Fisikal

5.Connection with Costumers
Hubungan baik dengan kostumer merupakn hal pcnting yang harus dijaga guna

menjaga nama baik suatu organiasi/ perusahaan.

6.Benchmarking
7.Improvement, Investment and Inovation

8.Reward

B.TingkaUn Layanan

1.Basic
Merupakan layanan yang mutlak harus ada seperti (tempat parker, meja, kursi, dll).

2.Expected
Merupakan layanan layak yang didapatkan seperti (senyuman, salam).

3.Desired
Merupakan pelayanan yang didapatkan oleh kostumer seperti (infonnasi yang

dibutuhkan).

C.Panggung Layanan

1.Belakang Panggung :

•Strategi

•Sistem pendukung dan Pengembangan SDM

2.Atas Panggung:

•Product

•Proces

•People

•Place

3.Costumers



1.Pembukaan

Acara dibuka dengan membacakan Basmalah dan Assalamualikum Warahmatullahi

Wabarokatuh oleh Panitera, beliau menjelaskan bahwa acara ini merupakan rangkaian dalam hal

meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB
Kemudian beliau memberikan kesempatan kepada Narasumber dan Bank BRI Cab. Martapura

untuk memberikan pengetahuan dan informasi serta tata cara mengenai pelayanan yang baik dan

benar

2.Training Petugas PTSP oleh Bank BRI Cab. Martapura

Training diawali dengan ucapan SEMANGAT PAGI, yang bertujuan agar semua yang hadir
dalam acara ini masih dalam keadaan bersemangat seperti di pagi hari walaupun keadaan

sudah siang hari.
Kemudian Nara sumber memulai acara ini dengan menjelaskan tentang "Service Exellence".

Service Exellence merupakan suatu bentuk pelayanan yang mana pelayanan tersebut dapat

bermanfaat orang lain. Service Exellence merupakan suatu rangkaian mata rantai, yang tidak

hanya berhenti pada suatu tahap saja, namun hal tersebut berlanjut hingga tahap akhir dalam

suatu pelayanan.

Kemudian Nara Sumber juga menjelaskan mengenai:
A. Rahasia Service yang baik:

1.Commitment

Para pemberi layanan harus mempunyai komitmen terhadap pelayanan yang mereka

berikan, bentuk pelayanan tersebut harus dilakukan dengan sepenuh had.

2.Continous Training

Para pemberi pelayanan harus lebih mengembangkan diri, dan harus terus berlatih
untuk memberikan pelayanan yang prima dengan secara rutin mengikuti pelatihan guna

peningkatan kualitas diri.
3.Career Development

4.Internal Communication

Komunikasi internal sangat berperan penting dalam proses penyebaran informasi

dalam organisasi dimana informasi merupakan aspek krusial yang harus ada dalam

organisasi. Dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui

komunikasi internal, para pemberi layanan dapat menyamakan pandangan serta vtsi

misi untuk kelangsungan organisasi dan tujuan bersama.

Senin, 23 April 2018;
14.00 WITA;
Training Petugas PTSP oleh Bank BRI Cab. Martapura;

Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

M. Yudhi Juliannoor (perwakilan dan Bank BRI Cab. Martapura);
Petugas PTSP, Hakim, Karyawan/i serta Tenaga Honorer PN Mtp;

18 (delapan belas ) Orang;

Hari/ Tanggal
Pukul
Acara

Pimpinan Acara

Nara Sumber

Yang hadir
Jumlah yang hadir

NOTULEN
Plh. Ketua PengadHan Megeri Martapura
23 April 2018

23 April 2016

Disahkan oleh
Tanggal Efektif

Tangai Revtsi

Revisi

Tanggal Pembuatan

Mo. Dokumen

PENGADILAN NEGER! MARTAPURA KELAS IB
JL. JEND. A.YANI Mo. 32 Martapura
Tdp 1  fax. (0511) 4721044 -  4721546
Website: www.pn-tnartapura.co.ld
Email: pn_martapuraeyahoo.co.Mo



Kemudian nara sumber juga menjelaskan bahwa service/ pelayanan sama dengan kursi berkaki

tiga yang terdiri dari:
1.Strategi dan Kebijakan

Kesalahan dalam strategi dan kebijakan biasanya dimulai dengan :

•Apa yang diinginkan Manajemen "bukan costumer"

•Kami lebih tau bukan mereka

•Seharusnya ini bisa diterapkan

•Tidak cukup waktu untuk mengkomunikasikannya.

2.Implementasi

•Manfaat bagi mereka dan perusahaan

•Dengarkan suara atau keinginan mereka

3.Monitoring
Kesalahan dalam monitoring antara lain:

•Formalitas semata

•Lupa untuk ditindaklanjuti

Kemudian acara dilanjutkan dengan simulasi petugas PTSP dalam melayani kostumer..

Nara sumber menjelaskan tata cara pada saat melayani kostumer, yang dimulai dengan senyum,

salam, dan sapa juga disertakan dengan mengenalkan diri dan berjabat tangan.

Contoh : Selamat pagi, dengan saya Intan ada yang bisa dibantu?

Ketika proses pelayanan berakhir jangan lupa menanyakan keperluan si kostumer.

Contoh : Surat Keterangan Bapak sudah selesai, ada yang bisa Saya bantu lagi?, jika tidak ada

lagi yang dibutuhkan kostumer maka kalimat selanjutnya adalah " terima kasih bapak atas

kerjasamanya, sambil berjabat tangan".
Kemudian Nara sumber juga menjelaskan cara menerima telepon yang baik dan benar, dimulai

dari salam, pengenalan identitas kantor, sapa.
Petugas PTSP   : Selamat pagi, Pengadilan Negeri Martapura, dengan Intan ada yang bisa saya

bantu?
Kostumer: Pagi mba, saya ingin berbicara dengan ketua pengadilan

Petugas PTSP   : Mohon maaf saya berbicara dengan bapak/ mas siapa?

Kostumer: Dengan bapak Deni

Petugas PTSP   : Dari mana pak Deni
Kostumer: Saya dari Bank BRI Cab. Banjarmasin

Petugas PTSP   : Apakah sebelumnya sudah ada janji?
Kostumer: Belum mba...

Petugas PTSP   : Boleh saya tau keperluannya untuk apa pak Deni?

Kostumer: Saya ingin menawarkan produk baru BRI
Petugas PTSP   : baik pak Deni saya akan coba untuk menghubungkan dengan Ketua, mohon

kesediaannya untuk menunggu
Kostumer: Baik mba...

Kemudian menghubungkan dengan Ketua

Petugas PTSP   : Assalamualikum Pak Ketua

Ketua: Walaikum Sallam, ada apa mba
Petugas PTSP  : Saya menerima telepon dari bapak Deni perwakilan dari Bank BRI Cab.

Banjarmasin, ingin berbicara dengan pak Ketua via telepon

Ketua: Keperluannya untuk apa mba

Petugas PTSP   : Ingin memperkenalkan produk baru mereka pak
Ketua: Lain waktu saja mba, soalnya Saya sudah mau Sidang Perkara Pidana

Petugas PTSP   : Baik bapak, akan saya sampaikan, terima kasih pak, Assalamualaikum

Ketua: Walaikum Sallam
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Martapura, 23 April 2018
Yang membuat Notulen,

Kemudian mengubungkan dengan kostumer

Petugas PTSP   : Dengan Pa Deni?
Kostumer: Iya, saya mba...

Petugas PTSP : terimakasih atas kesediaannya untuk menunggu, perlu saya infonnasikan bahwa

Ketua saat ini sedang ada aktivitas  persidangan, sehingga belum bisa

menerima telepon dari bapa Deni

Kostumer: Jadi kapan ya mba kira-kira bisa saya menghubungi beliau

Petugas PTSP  : Pak Deni silahkan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akan

saya sampaikan ke pak Ketua, jikalau beliau berkenan untuk memfollow up

kami akan menghubungi bapak dinomor yang bapak berikan
Kostumer: oh, iya mba, di 08135216485235
Petugas PTSP   : Saya ulang lagi yapak di 08135216485235, dengan pak Deni
Kostumer: Iya, benar mba.

Petugas PTSP   : baik bapak, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?
Kostumer: sudah mba, tidak ada lagi.

Petugas PTSP   : Terima kasih telah menghubungi kami, selamat pagi pak Deni
Kostumer: Selamat Pagi mba....

Setelah simulasi berakhir, berakhir pula training yang diberikan oleh nara sumber. Nara sumber

berharap apa yang telah disampaikan semoga menambah pengetahuan tentang cara pelayanan

yang baik dan bermanfaat bagi petugas PTSP dan diakhiri dengan mengucapkan terimakasih dan

membagikan beberapa kartu BRIZZ1 bagi peserta yang mengajukan pertanyaan selama acara

berlangsung.

Kemudian acara diambil alih oleh Panitera, yang mengucapkan terimakasih kepada nara sumber

atas kesediaannya berbagi informasi mengenai pelayanan yang baik. Panitera juga berharap

pengetahuan yang telah didapat tadi agar dapat diterapkan bagi petugas PTSP.

Acara ditutup oleh Panitera dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum

Warahmatuhi Wabarokatuh, dan dilanjutkan dengan foto bersama.




